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 סל תשלומי הורים – תשע"ז
 להלן פירוט חוזר התשלומים לשנה"ל תשע"ז. פירוט הגביה עבר אישור הנהגת הורים והפיקוח. 

 
 טבלת התשלומים:

 ה ד ג ב א הסעיף: 
 49 49 49 49 49 ביטוח תאונות אישיות

סל תרבות*  99 99 99 99 99 
 24 24 24 24 24 מסיבות כיתתיות
 1 1 1 1 1 ועד הורים ישובי

טיול שנתי*  101 101 126 126 252 
** רכישה מרוכזת של שירותים ושל ציוד אישי 

 לתלמיד-)פירוט בטבלה למטה(
245 230 230 250 225 

 תל"ן
 

360 360 354 360 354 

 1004 909 883 834 879 סה"כ
 פירוט הרכישה המרוכזת:

  
השאלת ספרים- הורים המעוניינים להצטרף לפרוייקט השאלת ספרים בשנת תשע"ז 

יישלמו עד לתאריך 15/5/2017 סך של 280 שקלים. )ניתן לשלם כבר עכשיו בצ'ק דחוי או 
 בכרטיס אשראי

 * 

בעקבות יתרות שנים קודמות ,תלמידי שכבות ג' ד' ה' ששילמו 
 בשנים קודמות יזוכו בזמן החיוב בסך של מאה שקלים. 

 
 תנאי תשלום : בימים שני, שלישי ושישי

נא לציין את שם התלמיד/ה  והכיתה על  –תשלומים ( לפקודת: "שדות איילון "  6) עד –. בשיקים 1
 גבי השיק. נא לשלוח את התשלום במעטפה סגורה למזכירות בית הספר.  

. במזומן .2  
)עדיפות  כרמלה – 101ניתן לשלם גם טלפונית למזכירות בית הספר שלוחה  -. בכרטיסי אשראי3

 אחרונה אנו משלמים עמלות יקרות(
 
 

 ליאור חורב יו"ר הורים            מנהלת בית הספר           -בברכה ,                               אהובה פוקס

 ה ד ג ב א **
ון ופרסוםעל  25 25 25 25 25 

/גינה לימודיתעולם החי  20 20 20 20  
/אשכול אמנותאומנות  35 35 35 35 35 

 20 20 20 20 20 סביבה מתוקשבת
פעילות ייחודית/ קבלת ספר תורה  15    15 

 20 20 20 20 20 פעילות קהילתית
הורים ילדים)מיכה ביטון(-יום המשפחה     40  

 100 80 100 100 100 פעילות העשרה חוץ בית ספרית 
 10 10 10 10 10 קיימות )איכות הסביבה(

 225 250 230 230 245 סה"כ:


